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 لهآ وعلى حممد نبينا واملرسلني نبياءاأل أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :بعد أّما الدين يوم إىل كثريا   تسليما   وسلم وصحبه

معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار فهذا هو اجمللس التاسع والعشرون من جمالس 
اهلجرة العلمية وهو الدرس الثالث عشر واألخري إن شاء اهلل تعاىل من جمالس الكتاب املقرر 
الرابع أال وهو ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد للعالمة املقدسي رمحه اهلل املتوىف سنة 

ا ذكره رمحه اهلل تعاىل من حقوق الصحابة عشرين وست مائة وقد انتهى بنا الكالم إىل م
  :وحقوق والة األمر مث قال رمحه اهلل تعاىل

ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك 
هذا املوضع  ،النظر في كتب المبتدعة واإلصغاء إلى كالمهم وكل محدثة في الدين بدعة

واملبتدعة ، من األحكام املتعلقة باملبتدعة شرعيا   حكما   -اهلل تعاىلرمحه -ف ذكر فيه املصنّ 
ليس ألهل السنة واجلماعة حكم مستقٌر أو مضطرُد عليهم يعين أن حيكم عليهم بالكفر 

واخلروج عن اإلسالم أو باهنم من أهل اإلسالم بل يتناوهلم هذا احلكم وهذا احلكم   مطلقا  
بن تيمية رمحه اهلل تعاىل وهذه مسألة مهمة من أعباس كما قرر ذلك شيخ اإلسالم أبو ال

املسائل املتعلقة باحلكم على أهل األهواء والبدع فإن منهم من أخرجته بدعته عن دائرة 
وهذا  اإلسالم ومنهم من مل خترجهم بدعتهم عن دائرة اإلسالم وال يطلق فيهم القول مطلقا  

تفاق أهل السنة واجلماعة على هذا الذي إ أمر معلوم وشيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل حكى
ختالف بدعتهم كما إذكرته لكم وإذا علم هذا وتبني فإن احلكم على أهل البدع خيتلف ب

حكام املتعلقة هبم فقال من األ بن قدامة رمحه اهلل تعاىل يذكر لنا هنا مجلة  أهو مقرر والعالمة 
أهنم حيث أطلقوا لفظ السنة يف   وقد مضى معنا التقرير على هذا املوضع من ومن السنة

عتقاد فإمنا يريدون به الطريقة اليت كان عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه كتب اإل
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هذا هو احلكم األول من احكام معاملة أهل االهواء والبدع دون  هجران أهل البدعوقوله 
هذا احلكم يشمله وقد  نتسب إليها فإنأستثناء وال تفريق فمن وسم بالبدعة ونسب إليها و إ

مجاع فأما الكتاب والسنة ففيهما دليل واحد جاء دل على هذا احلكم الكتاب والسنة واإل
من النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ما رواه الشيخان يف صحيحهما من حديث  مفسرا  

يف قُ ُلوهِبِْم  َفَأمَّا الَِّذينَ ﴿عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ قوله تعاىل 
َنةِ  مث قال عليه الصالة والسالم فهذا  ،[7:]ال عمران ﴾َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ

احلديث تضمن الدليلني تضمن دليل القرآن وتضمن دليل السنة وأما اإلمجاع فقد حكاه غري 
واحد من أهل العلم ومن أجل وأحسن من حكاه اإلمام البغوي رمحه اهلل تعاىل يف شرح 

اع عن السلف رمحهم السنة وإمنا قلت هذا الكالم ألن البغوي رمحه اهلل تعاىل ملا حكى االمج
اهلل يف هجران أهل البدع أجاب عما قد يستشكله بعض الناس من أن النيب صلى اهلل عليه 

فقال إمنا هذا يف أمور الدنيا فإذا كان األمر  [هنى عن هجران املسلم فوق ثالث]وسلم 
ان يف أمور بأمور الدين فإن املبتدع يهجر على التأبيد حىت يرجع عن بدعته وأما إذا ك متعلقا  

أن األصل يف معاملة املسلمني هو  الدنيا فانه حيمل على هذا احلديث وينبغي أن يعلم أيضا  
عدم هجرهم بل اإلتالف واالجتماع معهم ولكن خيرج عن هذا األصل بسبب البدعة 
 واملخالفة الشرعية فهذا ما يتعلق هبجران أهل البدع واآليات الدالة على هجراهنم كثرية جدا  

بن العثيمني عليه رمحة اهلل يف شرحه هلذا املنت ما جاء يف أستدل به العالمة أحماسن ما  ومن
مام أمحد من حديث عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسند اإل

من مسع بالدجال فلينأ عنه فواهلل إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث ]قال 
وهذا فقه جليل ألن كل فتنة وضعت على هذه األرض فإمنا هي ألجل  [الشبهات به من

ف الدجال كما جاء يف حديث حذيفة عند االمام أمحد وغريه ومن األمور اليت ذكرها املصنّ 
واملباينة هي اليت يعرب عنها يف هذا العصر باملفاصلة  ومباينتهمرمحه اهلل تعاىل املتعلقة هبم قال 

ألن مباينة الشيء مفاصلته وهي من لوازم اهلجر فمن لوازم اهلجر أن تباين املبتدع ال ختالطه 
ال جتالسه ال تكلمه واهلجر أصله وحقيقته وأوله ترك السالم يف أمور الدين ويف أمور الدنيا 

وألن ملا جاء يف قصة الثالثة  [وخريمها من يبدأ بالسالم]ال ألن النيب عليه الصالة والسالم ق
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الذين خلفوا ما كان الصحابة يردون السالم عليهم فهذا دليل على أن أصل وأول اهلجر ترك 
املفاصلة واملباينة وعدم خمالطتهم وهذا أمر متقرر يف مجيع كتب  السالم ومن ذلك أيضا  

 :عتقاد السلفإ

 إال بعبسـة مالـك الغضـبـان *** وال متزندقـا   ال تلـق مبتدعـا  

قال وترك اجلدال واخلصومات هذا أصل مهم من أصول السنة والذي ذكره عامة أو مجيع من 
عبدوس  رسالة"مام أمحد رمحه اهلل يف كتابه عتقاد ومن أحسن ما ذكره اإلصنف يف كتب اإل

ببيان ما هو الواجب جتاه أهل البدع بن مالك العطار اليت هي أصول السنة فإنه قرر ذلك 
وأهنم ال جيادلون وال خياصمون وقد دل على ترك جمادلة أهل البدع الكتاب والسنة واالمجاع 

فأما الكتاب والسنة فدليلهما مقرتن وهو ما رواه الرتمذي من حديث أبو أمامة رضي  أيضا  
هدى كانوا عليه إال أوتوا ماضل قوم بعد ] :اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

فاجلدل واجلدال سيمى ألهل ، [85]الزخرف  ﴾َما َضَربُوهُ َلكَ ِإالَّ َجَدال  ﴿مث قرأ قوله تعاىل  [اجلدل
ضطراهبم وولوج الشبهات يف قلوهبم إاألهواء والبدع وهم الذين حيرصون عليه لكثرة تنقلهم و 

جادلك! قال فإن أىل اإلمام أيب عبد اهلل مالك ابن أنس رمحه اهلل فقال إجاء رجل )وهلذا 
 ذهب إىل شاك  إ :قال ،تبعتهإ :قال؟ خر فغلبين أفإن جاء  :قال ،تبعتينإغلبتين ؟ قال: 

 . (مثلك فإين على يقني من ديين

فاجلدل  (للخصومات أكثر التنقل من جعل دينه عرضة  ) :وكان يقول رمحه اهلل تعاىل
مام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف الرسالة وهلذا قال اإل أكيدا   واخلصومات يف الدين منهي عنه هنيا  

 هواء وتركألخصومات وترك الجلوس مع أصحاب اوترك ال: قال املشار إليها سابقا  
 . المراء والجدال والخصومات في الدين

وترك النظر في كتب قال رمحه اهلل تعاىل : ، هذا الذي إطرد عليه فعل أهل السنة وقوهلم
 .المبتدعة
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ملا سئل عن احلسني  -رمحه اهلل تعاىل-وهذا من جهة التعامل مع كتبهم وهلذا اإلمام أمحد 
 (إمنا جاءهتم هذه الضالالت وهذه البدع من هذه الكتب)الكرابيسي وعن كتبه قال: 

حممود بن عمر الزخمشري )ملا ذكر كشاف الزخمشري قال عنه :  -رمحه اهلل تعاىل-والذهيب 
وسئل العالمة الفوزان حفظه اهلل ورعاه عن  ،(داعية اإلعتزال فكن على حذر من كشافه

نظر إىل هذه الفتوى فقال: قراءة كتبهم ومساع أشرطتهم  أقراءة كتب أهل البدع و 
 .كمجالستهم

فطالب العلم حيرص على  لبدع هذا كمجالستهمفقراءة كتب أهل البدع ومساع أشرطة أهل ا
البعد وعلى عدم إقتناء كتب أهل البدع وقد قال العلماء إال ملن يريد الرد عليهم ممن متكن 
من العلم فإذا متكن اإلنسان من العلم فإنه يقرأ من أجل الرد عليهم وبيان ضاللتهم وكشف 

للدين ومن مقاصد الشريعة العظيمة اخلمسة أو  للقلوب ، صيانة   عوارهم وهذا فيه صيانة  
سبابه أوحفظ الدين من  الستة عند طائفة أخرى من العلماء رمحهم اهلل ، حفظ الدين

وكما قال احلافظ الذهيب رمحه اهلل :  وأساليبه، عدم اإلصغاء وجمالسة وقراءة كتب املبتدعة
ول يطول لكن املراد هو اإلشارة م على هذه األصالوالك (فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة)

هم يعين  أنك ال تصغي إىل كالم، واإلصغاء إلى كالمهمقال :  اليت تبني مقاصد هذا املنت
وكما جاء عن مجع من السلف ، كما  ال تسمع كالمهم ال جتالسهم ومن لوازم هذا أنك

يأيت إليهم دعة كان جاء عن أيوب السختياين وعن طاووس بن كيسان اليماين أن بعض املبت
قال : ال إما أن تقوم أو ، آية من القرآن أقرأ عليك :قال، قال : وال كلمة، أكلمك) :فيقول

حفظ اهلل دينهم وعقيدهتم  ان عليه السلف يف معاملتهم ولذلكفهذا الذي ك،  (أقوم
 وكل محدثة في الدين بدعة.قال : ، ومنهجهم وهذا من األمور املهمة العظيمة

يِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه اللَّهُ ﴿وهذا مر معنا ألن اهلل تعاىل قال:   ﴾أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ
ْساَلَم ِدينا  ﴿ :وقال تعاىل   ﴾اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
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من أحدث يف أمرنا ]ن حديث عائشة أن النيب عليه الصالة والسالم قال: ويف الصحيحني م
ويف السنن واملسانيد ،  [لةالكل بدعة ض]ويف مسلم عن جابر: ، [هذا ما ليس منه فهو رد
دلة الكثرية اليت تدل على ألإىل غري ذلك من ا،  [لةالوكل بدعة ض]عن العرباض بن سارية: 

 النسان شرعيتها و إلفاحملدثات كلها بدع ال جيوز أن يعتقد ا، أن كل حمدثة يف الدين بدعة
جيوز للمسلم أن  الالتعبد هبا ول ا أن ها تدخل ال أحكام اخلمسة بل البدع كلها منهي عنه ا ، 

وَُكلُّ ُمتَِّسٍم مث قال رمحه اهلل : ، يعتقد أن بدعة من البدع تلحق بالدين أو أهنا من الدين 
ْساَلمِ  َوالسُّنَِّة ُمْبَتدٌِع، َكالرَّاِفَضِة، َواْلَجْهِميَِّة، َواْلَخَوارِِج، َواْلَقَدرِيَِّة، َواْلُمْرِجَئِة،  ِبَغْيِر َاإْلِ

بِيَِّة، َوَنظَاِئرِِهْم، فـََهِذِه ِفَرُق اَلضَّاَلِل، َوَطَواِئُف اَْلِبدَعِ  ، َأَعاَذنَا َواْلُمْعَتزَِلِة، َواْلَكرَّاِميَِّة، والُكالَّ
َها اَللَّ  أو  نتمى إىل بدعة  أنتسب و أ. أي اذا تسمى و  ُكلُّ ُمتَِّسمٍ ف : وهنا يقول املصنّ ، ُه ِمنـْ

وهلذا سئل اإلمام مالك  ،إىل غري اإلسالم والسنة مبتدع أو حزب   أو مجاعة   أو منهج   طائفة  
يعين ، (السنة الن ليس هلم إسم ينتسبون إلي ه إفقال: الذي؟  من أهل السنة)رمحه اهلل تعاىل : 

أهنم أهل السنة واجلماعة وكل ما أدى إىل هذا الغرض ، كل ما يتصفون به مما حيقق هذا 
هم  ،هم الطائفة املنصورة ،هم السلفي ون ،هل االثرأهم  ،الوصف فهم أهل السنة واجلماع ة

 وسنة هم أهل العلم، إىل غري ذلك إذا التزموا كتاب اهلل ،ل احل دي ثههم أ ،الفرقة الناجي ة
وماكان عليه سلف األمة وهنا ال بد من التنبيه على أمر يف  مالرسوله عليه الصالة والس

ينتسب أو ينسب أهل البدع إىل املقالة يعين  أحيانا  ، نتساب إليهاسبب التسمي بالفرق واإل
فإهنم نسبوا إىل القدرية بسبب كالمهم يف  ،واملرجئة ،بسبب املقالة اليت قالوها مثل القدرية

ينسبون إىل القائل أي إىل قائل  وأحيانا  ، رجاءالىل امل رج ئة بسبب كالمهم يف االقدر ونسبوا إ
وتارة ينسبون إىل الفعل الذي  هذه املقالة كالشأن يف اجلهمية والكرامية والساملية ومن شاهبهم

لهم لرفض الشيخني ورفض زيد بن علي بن احلسني فعلوه كاخلوارج والروافض فإهنم بسبب فع
خروج اخلوارج على األمراء نسبوا إليها وأما أهل السنة فإهنم ينتسبون إىل سنة  وبسبب أيضا  

وليس هلم  النيب صلى اهلل عليه وسلم فال ينتسبون إىل قائل وال إىل قول وال إىل فعل
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وقد  ذا األصل ينبغي أن يكون معروفا  اإلنتساب إال إىل الكتاب والسنة وما أدى إليهما وه
 :قال من الفرق بغرض التحذير منها ف رمحه اهلل تعاىل مجلة  ذكر املصنّ 

وقيل ألهنم ملا ، ألحد أمرين قيل ألهنم رفضوا خالفة الشيخني والرافضة مسوا بذلك كالرافضة
 من الشيخني حىت تربأجاءهم زيد بن علي وقد كانوا عرضوا أن يقاتلوا حتت رايته فقالوا: 

إىل  وال مانع أن يكون السبب راجعا   (فرفضوه فقال رفضتموين !؟ مها وزيرا جدي): فقال
 ألن سبب رفضهم لزيد بن علي بن احلسني هو أنه مل يرفض خالفة الشيخني هذا وإىل هذا

متعلقة بتوحيد  ،متعلقة بتوحيد األلوهية ،متعلقة بتوحيد الربوبية والرافضة هلم عقائد كثرية جدا  
فلم خيلوا باب من أبواب اإلعتقاد إال والرافضة  ،متعلقة بباب الصحابة ،األمساء والصفات

فالرافضة اإلثىن عشرية هؤالء كفار كما حكى اإلمجاع على   ،خمالفون فيه ألهل اإلسالم
ع يف إثبات كفرهم مج ف بعض أفاضل إخواننا كتابا  وقد صنّ  كفرهم غري واحد من أهل العلم

و لبس الرافضة الذي تزيوا به  أوالكتب يف هذا كثرية وأصل لبوس  فيه أقوال أهل العلم
كما هو  للتلبيس على أهل اإلسالم هو والء أهل البيت وحمبتهم وهم كاذبون يف هذا

وآل البيت إال من يتربأ من أصحاب  فال يوايل عليا   (ال والء إال برباء)معروف، فهم يقولون 
ومشركون  ،فهم قبورية يف باب األلوهية وهذا ضالل مبني ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ف فيهم املفيد كما ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل يف اإلستغاثة يف الرد على حىت صنّ فيه 
يعين مشاهد القبور كيف  "شاهدمناسك امل"مساه  ف هلم كتابا  البكري أن املفيد الرافضي صنّ 

 ك ما قلت لكم  ،الرافضة قبورية يف باب األلوهية وهؤالء يتعبدون عندها كمناسك احلج
وعندهم شرك يف باب الربوبية يعتقدون أن األئمة يتولون أمر الكون ويساعدون الرب جل 

ول مقاالهتم يف يف شؤون هذا الكون وقد كان ظهور أ ك بريا    وعال تعاىل اهلل عن قوهلم علوا  
   :زمن علي بن أيب طالب على يد عبد اهلل بن سبأ وهم الذين حرقهم

 ملا رأيت أمرا منكر ا :: أججت ناري ودعوت ق  ن  ب  را  
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 . بن عباس ألنه كان مل يعلم بالنهي عن التحريق بالنارأفحرقهم وأنكر عليه 

وهؤالء ينتسبون إىل اجلهم بن صفوان فهم ، الجهمية -رحمه اهلل تعالى-ف ثم ذكر المصن  
منتسبون إىل القائل أو املنشئ هلذه الفرقة وهو اجلهم بن صفوان السمرقندي قتله سلم بن 

وأخذ التعطيل عن اجلعد بن درهم وهو أول  ه (121)أحول سنة احدى وعشرين ومائة  
ري وقال مقالته املشهورة : سمن أظهر مقالة التعطيل وهو الذي قتله خالد بن عبد اهلل الق

ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم فإين مضح باجلعد بن درهم فإنه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم )
 . (خليال ومل يكلم موسى تكليما  

ألن اجلهمية كما ذكر شيخ ، اخلالصة -رمحه اهلل تعاىل-ف وهؤالء اجلهمية أراد هبم املصنّ 
  :تسعينية على ثالث درجاتيف ال -رمحه اهلل-بن تيمية أاإلسالم 

 .   اجلهمية املتوسطة اخلفيفة أو هبذا املعىن3،    اجلهمية املتوسطة2،    اجلهمية اخلالصة1

واجلهمية املتوسطة وهم املعتزلة  ،ف اجلهمية اخلالصة هم الذين نفوا األمساء والصفات مطلقا  
الذين أثبتوا األمساء وبعض الصفات واجلهمية األقل وهم  ،الذين نفوا الصفات وأثبتوا األمساء

  وهم على درجات، هم أنفسهم على طريقتهم يف ال كالم ونفوا باقي الصفات الفعلية
واجلهم  فاألشعرية املتقدمة والكالبية الذين كانت أصوهلم كالبية ليسوا كاالشعرية املتأخرين

ويف اإلميان  جربيا  بل إنه كان يف القدر  بن صفوان مل يقتصر إعتقاده على نفي الصفات
 .وعنده من الضالالت واملقاالت الضالة كغريه من أهل البدع  مرجئا  

واخلوارج كما قلت  ،الطائفة الثالثة وهي الخوارج -رحمه اهلل تعالى-ف ثم ذكر المصن  
لك نسبوا إىل الفعل واخلوارج مجع خارجي وسبب تسميتهم بذلك أهنم يتبنون اخلروج على 

وقد إختلف  يقع بالقول ويقع باإلعتقاد كحال القعدية ن اخلروج أيضا  كما أ والة األمر
فمنهم من قال أن أول خروجهم كان على يد ذي اخلويصرة ملا قال  العلماء يف أول خروجهم
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ومنهم من قال أن خروجهم كان يف زمن عثمان  ،(إعدل يا حممد)للنيب صلى اهلل عليه وسلم 
قال أن خروجهم عندما كانت هلم منعة أو شوكة وذلك ومنهم من  ،وهم الذين خرجوا عليه

وكل هذه األقوال صحيحة ال مانع منها ألن اخلروج يقع بالقول   ،يف زمن علي رضي اهلل عنه
ويقع باملقاتلة كما قاتلوا علي بن أيب  ،ويقع بالقتل كما قتلوا عثمان ،كحال ذي اخلويصرة

مد بن حزم رمحه اهلل القول فيهم فقال : وقد أمجل أبو حم -رضي اهلل عنه وأرضاه-  طالب 
من وافق اخلوارج من إنكار التحكيم، وتكفري أصحاب الكبائر، والقول باخلروج على أئمة )

 اجلور، وأن أصحاب الكبائر خملدون يف النار، وأن اإلمامة جائزة يف غري قريش فهو خارجي(
واز ال مسألة الوقوع فأما الوقوع مع التحفظ على املسألة األخرية ألنه يتكلم على مسألة اجل

 ، وج ب طاعته . فهذا شيء آخر فإنه إذا إستتب األمر حلاكم وإن مل يكن قرشيا  

اخلوارج واجلهمية الذين تقدم الكالم عليهم والرافضة، هلم فروع كثرية ألن أهل البدع عندهم 
وإن مل يكن  (هللاإلنشطار لإلنتشار وللصد عن سبيل ا)منهج يسريون علي ه من جهة، وهو 

ويتبىن الواحد منهم مقالة مث خيالفه  ر بعضهم بعضا  هذا قصدهم فإهنم بسبب جهلهم، يكفّ 
 فيها صاحبه فيتربأ منه .

على كفر عثمان وعلي بن أيب طالب  ، اخلوارج املتقدمون إتفقوا مجيعا  واخلوارج إتفقوا مجيعا  
تكفري أصحاب املعاصي والذنوب واخلوارج متفقون على  ،وأصحاب اجلمل وأصحاب صفني

إال أن هناك طائفة منهم، ال تكفر اخلوارج اذا وقعوا يف الكبائر وهم  وختليدهم يف نار جهنم
ومن عقائدهم أن  ،يف الذنوب -رمحه اهلل-أول من كفر أهل القبلة كما قال شيخ اإلسالم 

اب األمساء والصفات املتأخرين منهم كاإلباضية وغريهم على منهج وإعتقاد املعتزلة يف ب
فهم ينكرون رؤية اهلل يف  "املقالت"وكذلك املتقدمون منهم كما ذكر ذلك األشعري يف 

اآلخرة ويقولون خبلق القرآن وينكرون عذاب القرب ويرون اخلروج على أئمة املسلمني إىل غري 
 .ذلك من العقائد الضالة الباطلة اليت تبناها اخلوارج 
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وهؤالء ينتسبون إىل املقالة ألهنم قالوا مبقالة القدر  ،وهي القدريةثم ذكر الفرقة الرابعة 
 والقدرية صنفان:

قدرية نفاة وهم املعتزلة فقد غلوا يف نفي القدر حىت سلبوا الرب تبارك وتعاىل أفعاله  -1
  وعلمه باجلزئيات على ما تقدم معنا تقريره يف باب القدر 

غلوا يف إثبات القدر حىت جعلوا العبد كالريشة يف مهب  القدرية املثبتة وهم اجلربية الذين -2
وهذه املقاالت اليت يقوهلا هؤالء املبتدعة راجعة إىل قول امللل السابقة من اجملوس أو من  الريح

اليهود أو من النصارى أو من الفالسفة ألن هذه املقاالت ما ظهرت إال عندما ترمجت كتب 
 .هذه األهواء والبدع الفلسفة والكالم واملنطق فتداخلت 

إىل اإلرجاء وهو التأخري وهم  وهؤالء املرجئة نسبة   ،ثم ذكر الفرقة الخامسة وهي المرجئة
طوائف كثر ألهنم أخروا العمل عن مسمى اإلميان وأشهر هذه الطوائف من قال بأن اإلميان 

هو قول  جمرد معرفة القلب كاجلهمية ومنهم من قال بأن اإلميان جمرد نطق اللسان كما
ومنهم من قال بأن االميان قول القلب ونطق اللسان وال مدخل للعمل فيه كما هو  الكرامية

قول من يسمون مبرجئة الفقهاء فاحلاصل من هذا أن مجيعهم مل يقولوا بقول أهل السنة يف 
وعلى  ،بليس من أول املؤمننيإميان فعلى قول من قال بأن االميان جمرد معرفة القلب فإن اإل

قول من قال كقول اجلهمية وعلى قول من قال بأن االميان نطق اللسان فإن املنافقني يف أول 
اللسان وال  ونطق   املؤمنني كما هو قول الكرامية وعلى قول من قال بأن االميان قول قلب  

ستهان بالدين واستهزأ بالدين وترك عمل الدين فإنه يسمى إمدخل لألعمال فيه فإن من 
 . يسمى مؤمنا   عندهم

ختلف يف سبب تسميتهم فقيل بسبب أن إواملعتزلة  ،ثم ذكر الفرقة السادسة وهي المعتزلة
عتزاهلم لعقيدة أهل إواصل بن عطاء وعمر بن عبيد أعتزل حلقة احلسن البصري وقيل بسبب 

عتزل واصل بن عطاء جملس احلسن البصري إالسنة واجلماعة فاملعتزلة على كل حال ملا 
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الكالم على أهل الكبائر ملا سأله فقال هو مؤمن بأميانه فاسق مبعصيته قال بل هو يف  بسبب
بني املنزلتني وهكذا تابعه بعد ذلك عمرو بن عبيد وهم يف باب الوعيد يف باب أهل  منزلة  

ويف باب األمساء  ،الكبائر يقولون خبلودهم يف النار وبأهنم يف الدنيا يف منزلة بني املنزلتني
ويف باب  ،حمضة فهم جهمية يف هذا الباب فات ينفون الصفات ويثبتون األمساء أعالما  والص

 .وغري ذلك من عقائدهم الضالة  ،القدر يقولون بنفي القدر

والكرَّامية هم أتباع  أيب عبد اهلل حممد بن كرَّام وهم  ،ثم ذكر الفرقة السابعة وهم الكرَّامية
هون صفات الباري بصفات خلقه ويقولون باإلرجاء يف باب األمساء والصفات مشبهة يشب

فون يف أوصلها املصنّ  وهم فرق كثرية جدا   ،مبني يف هذا الباب وهم على ضالل   ،يف االميان
 .ثين عشر فرقة أالفرق إىل 

بن سامل أوهؤالء الساملة هم أتباع رجل يقال له  ،ثم ذكر الفرقة الثامنة وهي السالمة
 .وهؤالء مشبهة يف باب األمساء والصفات 

ف يف كتب الفرق كلهم خيالفون أهل السنة واجلماعة فهذه الفرق وما هلا من نظائر مما صنّ 
إما يف مجيع أصول االعتقاد أو يف بعض أصول أهل السنة واجلماعة يف عقائدهم وهذه الفرق 

وأن هذه األمة ستفرتق على ثالث ]قوله  هي اليت أخرب عنها النيب عليه الصالة والسالم يف
إنه من ]وهي اليت قال عنها عليه الصالة والسالم  [وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

 [فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي كثريا    ختالفا  إيعش منكم فسريى 
بن عثيمني عليه أنتشارهم وقد ذكرهم الشيخ إف رمحه اهلل تعاىل االشعرية رغم ومل يذكر املصنّ 

شعري وقد مر يب احلسن علي بن إمساعيل األأللفائدة وهم أتباع احلسن  رمحة اهلل تتميما  
ضطراب والتناقض وبقي عنده أشياء من الرتسبات اليت كانت عنده حىت بعد مبراحل من اإل

بتعطيل  يقولون أيضا   مام أمحد يف باب األمساء والصفات وهؤالءىل قول اإلإرجوعه 
يسمون  تعطيل الصفات الفعلية وقد ذكرت لك فيما سبق أن هؤالء مجيعا   ،الصفات
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ألنه ال ميكن ملن نفى الصفات أن ينفيها إال بأصل جهم وهو القياس ؟ باجلهمية ملاذا 
الشمويل فاجلهمية كلهم متفقون على هذا األصل وكلهم يف أصل قوهلم مشبهة مث بعد ذلك 

رمحه اهلل -ا من التشبيه بالتعطيل الذي ألبسوه ثوب التنزيه كما يقول شيخ اإلسالم نتفو أ
ىل إنتساب بن قدامة عليه رمحة اهلل ومغفرته ذكر ما يتعلق مبسألة اإلأمث أن الشيخ  -تعاىل

ىل املذاهب األربعة أو أحدها أنه داخل يف هذا الباب إنتساب املذاهب حىت ال يظن أن اإل
وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف األربع فليس بمذموم فإن : قال رمحه اهلل

ختالفهم مثابون في إختالف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اإل
 .تفاقهم حجة قاطعةإختالفهم رحمة واسعة و إجتهادهم و إ

ىل املذاهب إنتساب باإل بن قدامة رمحه اهلل تعاىل مسألة متعلقةأهذا املوضع ذكر فيه العالمة 
ومر مبراحل   -رمحه اهلل-ف أن الفقه الذي أراد أن يتكلم عليه املصنّ  األربعة وحنن نعلم مجيعا  

كثرية ومل يكن الصحابة والتابعون ينتسبون إىل مدرسة معينة يف الفقه وإمنا كانت هلم 
 صل اهلل عليه جتهادات على سبب فهمهم للكتاب وللسنة وملا أفىت به أصحاب رسول اهللإ

وسلم مث تفقه على هؤالء الصحابة طوائف من التابعني ورحلوا يف مشارق األرض ومغارهبا 
وأخذ الناس عنهم وأخذوا من فتاويهم قواعد وأصول أرجعوا إليها أقواهلم فانتشرت ومل تكن 

ت جتهادات وفتاوى وفقهيات وأصول وخترجياإئمة األربعة بل ظهر يف حمصورة يف هؤالء األ
عن أمحد ولكن  عن الشافعي فضال   عن مالك فضال   مام أبو حنيفة فضال  قبل أن يكون اإل

معينة مقررة حمررة مث بعد ذلك ظهرت تلك املدارس الفقهية  هذه املذاهب مل تأخذ أصوال  
عتىن هبا العلماء ومجعوا فتاوى أصحاهبا وخرجوا على أصوهلم فسميت هذه املذاهب إاليت 

هلا قواعد  ،هلا أصول ،هلا شروح ،هلا مطوالت ،هلا خمتصرات ،هلا كتب ،ةاملذاهب األربع
للمسألة هذه املذاهب  أنا أريد أن أقدم مبقدمة ليس تقريرا   هذه املذاهب أيضا  ، يرجع إليها

ىل إأيضا األربعة كل مذهب منها مر مبراحل كثرية إال أن مجيع املذاهب يرجع مراحل املذهب 
ستقرار املنهج وما عليه إستقرار أو إ واملتوسطني واملتأخرين مث مسألة ثالث مراحل املتقدمني

من هنا بدأ اخلالف جينح إىل أنواع من اخلروج  ،الفتوى وما عليه العمل إىل ما أشبه ذلك
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ىل أن إعما أمر اهلل به ورسوله وهو التعصب هلذه املذاهب ومن هنا أحتاج العلماء رمحهم اهلل 
 نتساب إليها وال خالف بينهم مجيعا  اخلروج على هذه املذاهب وحكم اإليتكلموا عن حكم 

ىل ما فهمه أصحاهبا من نصوص الكتاب والسنة وأن خالفهم إأن هذه املذاهب راجعة 
وأنه ال مانع من فهم الفقه وفهم األحكام الشرعية وفهم تفسري القرآن ، ىل أصولإراجع 

من الكتب، فيستفيد احلنبلي من املالكي، وفهم شرح األحاديث على مقتضى ما تركوه 
واملالكي من احلنفي وهذا أمر معلوم، والعلم ُمشاع بينهم، إال أنه ملا حنا األمر إىل منحى 
التعصب بسبب بعض املقاالت املوجودة يف كتب املذاهب احتاج العلماء إىل أن يبّينوا حكم 

ال ميانعون أن يتفقه طالب العلم على   نتساب إىل هذه املذاهب مع أهنم مجيعا  نتماء واإلاإل
تباعه للدليل. إكتاب معنّي من كتب املذاهب األربعة أو على مذهب معنّي مع جتّرده للحق و 

صول الفقه، يتكلمون عليها يف باب التقليد ويتكلمون على أهذه املسألة مشهورة يف كتب 
أشبه ذلك. فمن جهة مسألة التلفيق بني املذاهب واخلروج على املذاهب األربعة وما 

نتساب، ما زال اجلمهور من أهل العلم ينتسبون إىل مذهب معنّي من املذاهب األربعة،  اإل
كمذهب مالك ومذهب أيب حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب أمحد وأنه يتفّقه على هذا 
املذهب، مث هم بعد ذلك درجات، فيهم املقلد املتعصب الذي يقول مثل تلك املقاالت بأن  

ل آية أو حديث خالفت مذهبنا فإهنا إما مؤوَّلة أو منسوخة كما قاله الكرخي من احلنفية ك
وكما يقوله غريه، فهذا هو املذموم. أما كون اإلنسان يتفقه على مذهب معنّي من املذاهب 

ستقر عليه أف أو ما جتهاد املصنّ إاألربعة ويتعلم األحكام على مقتضاه أو على مقتضى 
صار عليه العمل أو ما صارت عليه الفتوى، فإن هذا ال مانع منه لكن الذي  املذهب أو ما 

ما قاله بعض العلماء على ما هلم من  ومن ذلك أيضا   ،كان ينهى عنه السلف هو التعصب
الفضل واإلمامة يف الدين من أنه ال جيوز وال حيل اخلروج على املذاهب األربعة كما يقوله 

بن رجب وغريهم، وصاحب املراقي "مراقي السعود"، أاحلافظ احلافظ أبوعمرو بن الصالح و 
وغريهم على أنه ال جيوز اخلروج على هذه املذاهب، وخيالفهم مجهور من أهل العلم ُكثُر 

ف مرعي الكرمي  يف املسألة األوىل من احلنابلة وصنّ  بن رجب كتابا  أوصّنف  ،يقولون باجلواز
يف خمالفة هذا القول وأنه ال مانع من مسألة التلفيق وهي اليت يسموها يف التلفيق بني  كتابا  
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على  -كما يقولون-وخرج  -رمحه اهلل تعاىل-بن تيمية أاملذاهب، وقد خالف شيخ اإلسالم 
قول مجهور أهل العلم بل على األئمة األربعة يف بعض املسائل وتابعه عليها قوم من 

فعلى كل حال حنن تكلمنا عن هذا من ناحية تارخيية ومن ناحية  ،العلماجملتهدين من أهل 
 حكمية.

يريد مذهب  إلى إمام في فروع الدين،كالطوائف األربع" بالنسبة "وأماالشيخ يقول: 
فإن  "فليس بمذموم،احلنفية ومذهب املالكية ومذهب الشافعية ومذهب احلنابلة. 

العلماء يشريون فيه  -يعين-الفروع رمحة هذا االختالف يف  االختالف في الفروع رحمة"
لكن هذا احلديث كما هو معلوم ال أصل له،  [خالف أميت رمحة]إىل حديث ال أصل له 

إمنا أراد أن فيه توسعة كما يقول الشراح، توسعة على الناس وهذا أمر معلوم. وشيخ اإلسالم 
ننصح أنفسنا وإخواننا من طلبة العلم  له رسالة عظيمة جليلة القدر دائما   -رمحه اهلل تعاىل-

الذين هلم هنمة يف دراسة الفقه والوقوف على اخلالف فيه، أال وهي كتاب "رفع  وخصوصا  
املالم عن األئمة األعالم" فقد ذكر فيها أسباب اختالف العلماء يف هذه الفقهيات، فإن 

والعدل واتباع الكتاب فإذا لزموا اإلنصاف )كالم غري واضح( االختالف يف الفروع رمحة 
، أما يف غري ذلك فإنه مذموم، والسنة والعمل بالدليل وإذا ظهر هلم فإن هذا يكون حممودا  

بل يبكي اجلسد   ومن قرأ كتب التأريخ كالبداية والنهاية رأى ال أقول ما يبكي العيون دمعا  
التعصب، وأبعد من  ويتفطّر له القلب من حالة املسلمني اليت وصلوا إليها يف باب كله دما  

هذا وأعجب ما ذكره مؤلف كتاب "معجم البلدان" ياقوت احلموي من مستشنع التعصب 
الذي وصل إليه طوائف املسلمني املذاهب األربعة املنتسبني إىل الفقه حىت أنه ذكر أنه مر 
على قرية من القرى كانت عامرة وجبانبها قرية أخرى أحدها ملذهب وأحدها ملذهب، مث مر 

 عد ذلك فإذا هبا خراب يباب مل يبق فيها ما يُؤَنس، فسأل عنها فقال قتل بعضهم بعضا  ب
بسبب التعصب أو كما ذكر. ومعلوم أن بعض أصحاب املذاهب يقول بأنه ال يُزوَّج مثال 
الشافعي من احلنفية وأهنم يُنزَّلون منزلة أهل الكتاب. فإذا خال األمر من التعصب املذهيب 

عمى كما يقال، فإن طالب العلم يتفقه على هذه الكتب قدر ما يستطيع وال والتقليد األ
 يتعصب هلا إذا عرف الدليل.
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 حجة "واتفاقهم-كما تقدم- واسعة" رحمة ختالفهمإو  جتهادهم،إ في "مثابونقال: 
تفاق األئمة األربعة، وهذه مسألة خالفية إال أن الذهيب رمحه اهلل تعاىل قال يف إأراد  قاطعة"

على  نجسر ال فإننا قول على "وإذا اتفق الجمهورترمجة األوزاعي من السِّري قالَ : 
 ومعلوم أن العامل طالب العلم إذا تبني له احلق يف الدليل فإنه يّتبعه.مخالفته"، 

 "نسألف رسالته خبامتة الدعاء، ونسأل اهلل أن خيتم لنا وإياكم حبسىن فقال: مث ختم املصنّ 
 يتبع ممن ويجعلنا والسنة، اإلسالم على ويحيينا والفتنة، البدع من يعصمنا أن اهلل

 برحمته الممات بعد زمرته في ويحشرنا الحياة، اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رسول
 .آمين وفضله

 وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا على اهلل وصلى وحده، هلل والحمد المعتقد آخر وهذا
 ف رمحه اهلل تعاىل هنا هذا الدعاء اجلامع.ذكر املصنّ  تسليما."

ومسألة اإلمجاع مل يقصد هبا الشيخ رمحه اهلل تعاىل اإلمجاع الذي أمجع عليه مجيع األمة وإمنا 
هي مسألة معروفة عند األصوليني وهي أنه إذا اتفق األئمة األربعة على قول فهل جيوز اخلروج 
عنه؟ فهي ما ذكرته لك قبل قليل واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 إىل يوم الدين. كثريا  وسلم تسليما   
 االسئلة:

سيذهب ويبقى مع  رنا أحدا  ؟ ألننا إذا هج يقول السائل هل اهلجر يف عصرنا مفيد -1
 ؟ اآلخرين

وأوجبه على عباده بضوابطه  -تبارك وتعاىل-اهلجر حكم شرعي شرعه اهلل  اجلواب:
الشرعية. وشرع اهلل ال ينسخه واقع وال عصر وال زمان وال مكان لكن قد تقتضي املصلحة 

من علماء  تأخري بعض األحكام الشرعية وهذا يقّرره اجملتهد من العلماء وال أعلم أحدا  
تلك الناحية العصر قال بإن هذا العصر ال يصلح للهجر أو أنه سيذهب إىل تلك الفرقة أو 

من القول بعدم اهلجر  -عليه رمحة اهلل تعاىل-أو ما شابه ذلك وما يُنسب إىل الشيخ األلباين 
نفسه له فتاوى وله  -رمحه اهلل تعاىل-هذا القول ليس بصحيح وليس على إطالقه والشيخ 



  
 ] الشارح الشيخ مصطفى مبرم[  [لثالث عشر واألخير]الدرس ا 

 

 

16 

 يقا  أقوال وله أعمال عملها مع أهل البدع فله فتاوى خاصة يف بعضهم وله أعمال عملها تطب
يف هجرهم أو طردهم أو الرباءة منهم وما شابه ذلك فاهلجر حكم شرعي لكن  عمليا  

قد ال يدركها   املصاحل أو تقدير املصاحل راجع إىل اجملتهد. كما أن اهلجر فيه مصاحل كثرية جدا  
لدينه ومنها ما هو راجع إىل املهجور  هو راجع إىل اهلاجر حفظا   كثري من الناس منها ما

 ورّده وما أشبه ذلك مما تكلم عليه أهل العلم. لزجره

 3كنتم قد ذكرمت يف شرحكم للدرس العاشر ص  -وإليكم  -يقول: أحسن اهلل إليكم  -2
هذه اجلملة: "نسأل اهلل أن يوردنا على هذا احلوض وأن يسقينا من يد نبّينا صلى اهلل عليه 

ؤال بأن يسقينا اهلل من يد نبينا وسلم شربة هنيئة النظمأ بعدها أبدا " وقد مسعت أن الس
 ؟ ن الوارد أن يسقينا من حوض نبيناهذا من البدع أل

لو أنك نقلت هذا من الذي قال احلمد نستغفر اهلل ونتوب إليه إذا كان هذا القول  اجلواب:
 .من عامل جمتهد يف هذا الباب  صادرا  

 ؟ يقول هل يصح تقسيم الدين إىل أصول وفروع -3

هذا يُنظر فيه إىل جهتني: اجلهة األوىل ما يقوله املبتدعة من املعتزلة أو اإلخوان اجلواب: 
فاذا كان هذا  ستبدلوا هذين املصطلحني بقوهلم قشور ولبابإاملسلمون يف هذا العصر الذين 

صول وفروع بدعة وال يعرف تقسيم أىل إن تقسيم الدين هبذا املصطلح أمر فال شك األ
صوهلم اخلمسة هي أال من جهة املعتزلة من هذه الناحية فجعلوا إصول وفروع أىل إالدين 

صول الدين وما خالفها وما عارضها وما كان دوهنا ولو كان فوقها فانه عندهم من الفروع  أ
باب فاهنم جيعلون احلاكمية و لِ أباب خوان املسلمون عندما يقولون قشور ولُ كذلك اإل

ع مع احلكام وعدم ترك الساحة كما يقولون هو اللباب وبعد والتحزب والدميقراطية والصرا 
ما أ ،ذلك ولو كان هو الصواب هو التوحيد جيعلونه هو القشور هو الفروع وهذا كله ضالل

هل أهل العلم من جهة القشور والفروع عند أصطالحات املوجودة يف كتب ما يتعلق باإل
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 يعربون عنه بالعلميات فقد توسع فيه كثري صول الدين والفروع اليتأالسنة واجلماعة اليت هي 
نه يستعمل هذا إبن تيمية رمحه اهلل فأسيالم ذا تتبعت كالم شيخ اإلإهل العلم و أمن 

ن أول من قسم الدين إىل أصول و فروع هم املعتزلة وهذا أنه يقول أمع  املصطلح كثريا  
 تقسيم.تقسيم مبتدع فاهلل أعلم الظاهر أنه يعين ما ذكرته يف هذا ال

ياك يقول ملاذا مل يكفر بعض إو  ،ن جيعلكم مباركنيأواليكم و  ،حسن اهلل إليكمأيقول  -4
العلماء اخلوارج رغم وجود أدلة من السنة  كقول النيب صلى اهلل عليه و سلم "الن ادركتهم 

 ؟ القتلنهم قتل عاد وجزاكم اهلل خريا

و القتال أالهنم مل يفهموا من هذه االدلة اهنا تدل على الكفر فقضية القتل  ،للفهماجلواب: 
نك استدليت مبثل قوله عليه الصالة أالتكفري لكن أصرح من هذا لو  ال يلزم منها مثال  

ستدل به أكما   [خيرج يف هذه االمة]وقوله عليه الصالة والسالم  [ميرقون من الدين]والسالم 
 دلة.وعلى كل حال املسألة خالفية بسبب فهم النصوص وفهم األري دبو سعيد اخلأ

ال بعبسة إمام القحطاين رمحه اهلل بقوله ليكم ماذا يقصد اإلإو  ،ليكمإحسن اهلل أيقول  -8
 ؟ مالك الغضبان هل هو مالك خازن النار

ن كان إن النونية هذه ليست هلا شروح قدمية و هذا الذي ذكره بعض أهل العلم ألاجلواب: 
خربين أهنا ليس هلا شروح فيما نعلم قدمية و أال إستفاد منها إبن القيم رمحه اهلل تعاىل قد أ

ره أللشيخ صاحل بن سعد السحيمي وفقه اهلل وحفظه ومل  نه طبع شرح مؤخرا  أخوان بعض اإل
ذا ال فهإن كان قد ذكرها و إن شاء اهلل تقف عليه وتوقفنا على هذه الفائدة إن لعلك حىت اآل
 ستشهادهم هبذا البيت.إهل العلم من خالل أعرفه من كالم يعين غريه من أالذي 
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بارك اهلل  ،وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ،يقول السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته -6
عتقاد الثاين شعري هو اإلصل املذهب األأن أنعلم  :وفيكم عندي سؤاالن لو تفضلتم ،فيكم

 ؟ هنم من الكالبية فما الفرق بني الكالبية واالشعريةأعتزال و مذهب اإلبعد خروجهم من 

نه على قول أشعري عندما قال خذوا من كالم األأهنم أال إال فرق على هذه اجلهة اجلواب: 
محد أمام نه على مذهب اإلأهل الثغر أىل إبانة ورسالة محد وعلى كتابه اإلأمام و مذهب اإل

نه بقيت عنده بعض االمور واملؤاخذات والرواسب وقد تعقبه عليها أال إ -رمحه اهلل تعاىل-
هل العلم والكالم على هذا يطول وهم أبن تيمية وتعقبه عليها غريه من أسالم شيخ اإل
 خذت قسطا  أشعري نفسه مر بثالث مراحل املرحلة الكربى من حياته واليت ن األأيذكرون 

بن  أىل مذهب إنتقل إنتصار للمعتزلة مث بعد ذلك عتزال واإلمن حياته وهي مرحلة اإل عظيما  
مث بعد  ل على ذلك زمنا  ضشبه ذلك و أو ما أو صهارة أذكر بينهما قرابة أكالب وكان يف ما 

 (شعريبو احلسن علي األأنا أمن عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين ف)رتقى املنرب وقال إذلك 
سالم ف هذه الكتب وشيخ اإلوبعد ذلك صنّ  (محدأنا على مذهب )أمث قال مقالته املشهورة 

 يعتين بكتبه ويذكر مقاالته.

 ؟ شعريتهأيقول  هل تنصحون بقراءة كتاب امللل والنحل للشهرستاين على  -7

هل السنة واجلماعة ويدرس أعتقاد إال بالنسبة لطالب العلم املبتدي والذي مل يعرف  اجلواب:
وال  "الشهرستاين"ننصح ال بقراءة كتاب  ال نناإف هل السنة واجلماعةأصوهلم ويتلقى مذهب أ

الفصل يف امللل "وال بقراءة كتاب  ،لعبد القادر البغدادي "الفرق بني الفرق"بقراءة كتاب 
على كتب  نه سيمرإعتقاد فيب حممد بن حزم ولكن طالب العلم الذي درس اإلأل "والنحل

من هذه الفرق إال وقد تكلم فيها وبنّي  بن تيمية رمحه اهلل وهو مل يرتك فرقةأسالم شيخ اإل
هل أخذت هناك رسالة أوكتاب أو أطروحة مبا يّسموهنا  مذاهبها وليت أنّ هذا يكون،

بن تيمية يف الفرق وما أشبه أاألطروحات العلمية يف هذا العصر عن منهج شيخ اإلسالم 
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 اجلميع، والشهرستاين هو بن القّيم رحم اهللأذلك فإهّنا ستكون نافعة لطلبة العلم مع تلميذه 
 . عنده أشياء فوق هذا ليس فقط أشعريا  

وعليكم السالم هل صحيح أنّ نيبّ اهلل عيسى عليه الّسالم  ،يقول السالم عليكم -5
 ؟  سيدفن جبانب قرب الرسول عليه الصالة والّسالم حبثت يف هذا الباب

يصح يف هذه املسألة  أعلم دليال  ختلف فيه العلماء كما ذكرت ولكن ال إاجلواب: نعم قد 
 .فاهلل أعلم

 ؟ يقول ما هو الفرق بني الفرق والطوائف واجلماعة -9

وإن كان من ناحية الفرق  اجلواب: من جهة اللفظ اللغوي كل واحدة هلا معىن مستقل،
والطوائف هذه يف الغالب تطلق على أهل األهواء والبدع، يف الغالب وإالّ فإنّ أهل السنة 

يسّمون بالفرقة الناجية ويسّمون بالطائفة املنصورة ويسّمون باجلماعة ولكن  يضا  أواجلماعة 
كما هو معلومختصت بأهل إطوائف املبتدعة، أّما لفظ اجلماعة فإهنم  الفرق الضالة،  .احلق ّ

 يقول أحسن اهلل إليكم البلد الذي أسكن فيه أكثر سكانه إخوان مسلمني أوصوفية -11
 ؟ فهل جيوز لنا أن نتعلم معهم أم هنجرهم مع العلم أنّ الّسلفيني قلة أوقبورينّي،

هبجر  والتفهموا من الدرس أنّنا نقول  أدعهم إىل اهلل تبارك وتعاىل، ،اجلواب: عليك بدعوهتم
كل مبتدع وأنّنا نقول ال يدعى املبتدعة واليؤمرون باملعروف والينهون عن املنكر 

هل  أالذين مل تصلهم دعوة  العوام وخصوصا   ال هذا ليس بصحيح وخصوصا   والينصحون،
السنة واجلماعة ومل يعرف هلم حرب ألهل السنة واجلماعة ويعين منابدة ألهل السنة واجلماعة 

 .لوممعمر أفإنّ هذا 
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يقول عندنا يف بلدتنا أغلب الشباب متاثرون بفكر التكفرييني ولكن ليس هلم علم   -11
وإن الشاب منهم اول توبته من املعاصي والتزامه جيد هؤالء  التكفرييني وهم أغلبية من 

 ؟ يتصدر إىل الدعوة وإىل غريه والسؤال هو ما هو موقف السلفي مع هؤالء املغرر هبم

تصلو أعطهم األشرطة إدعو بّلغوا أنصح وبنّي و أ ما ذكرته يف السؤال املاضي،هو اجلواب: 
واحلمد هلل األمور متيّسرة ووسائل التواصل كما  وأعطهم الكتب، وأرسل هلم املطويّات،

 . يسموهنا كثرية جدا  

 ؟ هل صحيح ما يقوله بعضهم أنّ غالب األّمة أشاعرة -12

 د أجاب على هذا أهل العلم بإجابات كثرية وذكرنا طرفا  اجلواب: ال وقد أجبنا على هذا أوق
 . على هذه الغرفة منها يف شرح القواعد املثلى الذي عقد

السؤال: يقول بالدنا أشعرية املعتقد وعلماؤنا ينسبون احلافظ بن حجر والقاضي  -13
 ؟ شعرية فهل هذا صحيحىل األإبن العريب واملالكي وغريهم أعياض و 

ىل قوهلم وما إنظر ملاذا قالوا هذا القول ملاذا نسبوا هؤالء العلماء أما قالوه و نظر أاجلواب: 
مة وخدموا الدين وافقوه فيه وما خالفوه منهم وعلى كل حال هؤالء العلماء خدموا األ

هل السنة واجلماعة من أمور يستنكرها أوخدموا العلم نعم عندهم نفحات ونفحات و 
  يضا  أشعرية وما شابه ذلك وهم يف هذا الباب م واألو دخول يف علم الكالأموافقات 

مام سفيان مام مالك واإلمام الشافعي واإلمحد واإلأمام نت التذكر هلم اإلأدرجات فلماذا 
ان بن عيينة واحلماد بن زيد ومحاد بن سلمة وأسد بن موسى ويعين من ستذكر يالثوري وسف

رهاب سلوب يف اإلأمساء بعض الناس عنده سالمية ال يرهبوكم هبذه األيف تاريخ االمة اإل
شاعرة هذا  أو هم أشعرية أذا كنتم تقولون إن هؤالء عندهم إمساء ويقول ويذكر مثل هذه اإل

تباع العامل للكتاب والسنة وما كان عليه سلف االمة هذا هو إكله ال يهمنا الذي يهمنا هو 
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شخاص وغلو يف جانب تعظيم لألنت بارك اهلل فيك ال يكن عندك يعين أ يضا  أاملهم و 
ن تظهر علماء السنة الصحابة أنت الواجب عليك أشخاص مينعك من قولة احلق بل األ

من موافقات  أو دخول  يف  مامهمإئمة كبار ما عسى ان يكون هؤالء أتباع التابعني أالتابعون 
ذا أنت ال علم الكالم واألشعرية وما شابه ذلك وبعضهم وهم يف هذا الباب درجات، فلما

تذكر هلم اإلمام أمحد واإلمام الشافعي واإلمام مالك واإلمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة 
واحلماد بن زيد واحلماد ابن سلمة وأسد بن موسى يعين من ستذكر من تاريخ األمة 

ال يرهبوكم هبذه األمساء بعض الناس عنده أسلوب باإلرهاب ويذكر مثل هذه ، اإلسالمية 
اء ويقول إذا كنتم تقولون أن هؤالء عندهم أشعرية  أو لفظ أشعري أو أهنم أشاعرة هذا  األمس

كله ال يهمنا الذي يهمنا هو إتباع العلم للكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة هذا هو 
املهم وأنت بارك اهلل فيك ال يكن عندك تعظيم يف األشخاص وغلوا يف جانب األشخاص 

ق بل أنت الواجب عليك أن تظهر علماء السنة الصحابة التابعون أتباع مينعك من قولة احل
 التابعني أئمة كبار من عسى أن يكون هؤالء أمامهم .

ختالف إما حكم مع السالم وعليكم  ،يقول السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته -14
 املذاهب على العوام مث يقول هلم هذا هو خالف وكل منكم خيتار ما يناسبه ؟

 العلم وال جيوز له أن يتعامل مع العلماء يفهذا صاحب هوى وال جيوز له أن يتكلم اجلواب: 
بإختالف العلم هبذا الباب بل هو يفتح لألمة وعلى هؤالء العوام وعلى هذه األمة بابا  من 

فالواجب  ضالل قد يصل به إىل الزندقة عياذا  باهلل وحتذير األمة من هذا الباب كثري جدا  
ومن يستطيع أن  أن ينهاهستطاع أن ينصحه أن ينصحه ومن يستطيع أن ينهاه إمن على 

 يعذره بوالة األمر فليعذره على هذا األمر .

ن أن ينتقل ارمحة اهلل وبركاته هل جيوز لإلنسو وعليكم السالم  ،يقول: السالم عليكم -18
 ؟من مذهب إىل مذهب أي تكون مالكيا  مث تصري شافعيا  هل جيوز ذلك 
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وجب عند بعض العلماء أن يعين هو من أهل املذاهب كلها حنفي مالكي شافعي اجلواب: 
حنبلي وهذه املسألة هي اليت حتدثنا عنها بالدرس وهو مسمى بالتنسيق أنت تسميه 

التنسيق وبعضهم يعرب عنه باخلروج بباإلنتقال وهو معروف عند أهل العلم وبكتب األصول 
تضح لإلنسان الدليل فإنه ال خيرج من مذهب مالك إفإذا  عن املذاهب عن مذهب الرجل

مثال  إىل املذهب الشافعي مبجرد اهلوى ألنه وافق هواه فيأخذ بقول مالك يف هذا الباب 
ذا الباب هذا هو الذي حذر منه السلف وأنه يتزندق إذا فعل يف هويأخذ بقول الشافعي 

 هذا .

مذهب بلدي مع ترجيحات السلف أم يقول هل األفضل أخذ الفقه تعلمه على  -16
 الكتب احملققة كالشوكاين مثال  ؟

أنصحك أن تتفقه على املذهب السائد يف بلدك وأن ختتار كتابا  بعيدا  عن  ،الاجلواب: 
البدعة وإن كان كتابا  فقهيا  ألن بعض كتب الفقهاء فيها من األشياء اليت تستنكر وتتخذ  
كتابا  معتمدا  نظما  أو نثرا  يف بلدك على املذهب السائد فيها ولو كان متقدما  فيها وإذا 

نظروا مثال  إىل مذهب أ تقول يعين هذا كتاب غري معتمد يف الفقه أنتم أشكل عليك األمر ال
بن عاشر أمالك رمحه اهلل قوم يرجحون اإلبتداء بالعشماوية وآخرون يرجحون اإلبتداء بنظم 

بن البشار وآخرون يعين املسألة واضحة املغاربة يرجحون أوآخرون يرجحون اإلبتداء بنظم 
لفالين واملصريون يرجحون الكتاب الفالين واملشارقة عندما كان الكتاب الفالين أو املنت ا

شارة ملذهب اإلمام مالك بكثرة مثل ما هو يف بعض بالد اخلليج يرجحون الكتاب إهناك 
نظر إىل الكتاب ) إنقطاع ( األمر بالنسبة أنظر إىل الكتاب املختصر و أالفالين فأنت 

بن حجر اهليثمي وبني تقدمي منهج أبني الرملي و للشافعية والنزاع بني املصريني واليمينني 
طالب ومنهاج الطالبني وتقدمي يعين كتاب ) ال إله إال اهلل ( منت أيب شجاع ، احلنابلة منهم 
من يدرس املختصرات ومنهم من يدرس عمدة الفقه ومنهم من يدرس زاد املعاد ومنهم من 
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يعين ال يغرنك عندما يقولون لكرمي هذه مسائل يعني ليس فيها ليدرس دليل الطالب 
أنا أعرف املغاربة كثري منهم يدرس كتب خمتلفة ولو ذهب  ،الكتاب املقرب عندنا يف البلد

ل آخر املسائل اليت كنت أحبثها مثل مسألة ادرس بعض األمثلة يعين خمتلفة بالشروط مثأ
عاشر أو إىل خمتصر  بنأالتثنية بالتيمم العشماوية فيها مشروعية التييم وإذا نظرت إىل نظم 

خليل ال يذكرون مثل هذا ومع هذا فإهنم يذكرونه يف كتاب العشماوية أو خمتصر األخضري 
أو ما شابه ذلك فاملهم أنا أطلت على هذا األمر ألن الكثري من طلبة العلم يستشكل هذا 

تستفيد نظر إىل املنت أنت والذي تستطيع أن تدرسه أن تتفرج عليه و أدرس يف بلدك و أاألمر 
 .منه تعرف على مسائله وما شابه ذلك وهذا سهل إن شاء اهلل 

 ؟ (ى ربكوقض)ف وبني  فيكم هل ميكن اجلمع بني كالم املصنّ بارك اهلل -17

بن عثيمني وبعض الشراح يف  أختالف رمحة كما يقول الشيخ اإلهو مل يريد أن أصل اجلواب: 
ختلفوا يف فهم الدليل أو تصحيحه أو يف أكالمهم وإمنا عند وقوعه وحصوله يكون رمحة فإذا 

 .أدلة التنوع ال على التوسعة على األمة ال أن أصل اإلختالف حممود أو مرحوم أصحابه 
ج والقدرية  اخلوار  يقول: هو أين مل أفهم ماهي األصول تفرعت عنها الفرق بني هذا -15

 وغريهم من الفرق ؟

نسيته وهو أن يقال أن دراسة أيف نفسي إال أين  ا  هذه الفرق كنت أريد وزورت كالماجلواب: 
هذه الفرق كما جاء يف األسئلة تعيشوهنا يف  ،وجود الكتب ،يا  نظ ا  هذه الفرق ليس جمرد

املدارس يف املساجد يف املنازل يف اجلامعات يف الكليات يف اجملتمعات يف األمم يعين 
 مل ترتك فرقة  من الفرق إال فرقة واحدة أيتنتشار مجاعة اإلخوان املسلمني إوخصوصا  يف 

م ولو دخل معهم سلفي ما كان بفضل اهلل تعاىل عليهم وهم السلفيون إال وأدخلتهم معه
سلفيا  بل مجيع الفرق والطوائف واملبتدعة يف مجاعة اإلخوان املسلمني فيهم اجلربي والقدري 

 واملعتزيل واخلارجي والكرامي أسأل اهلل العافية والسالمة .
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يقول أحسن اهلل إليكم ونفع بكم ال ترتكون لنا فرصة إمتام املنت وضبط احلفظ مع  -19
 زيتم خريا  ؟الشرح ج

هذا سؤال جممل وحبذا لو تفصله يعين ما رأيك أن نقول يف هذه الدروس أنا اجلواب: 
ما هو املطلوب ، أمازحك وأمازح األخوان إىل هناية القرن يعني هذا كالم جممل بارك اهلل فيك

 التوضيح طيب بارك اهلل فيك ومجيع األخوة .

كي وأنا درست املذهب احلنبلي وأريد أن أعلمه يقول حنن يف اجلزائر على املذهب املال -21
 لكن نصحوين أال أفعل هذا جيوز يل ذلك ؟

فاجلواز مسألة مفروغ منها هذا الفقه هو فقه ؟ تقول هل جيوز يل ذلك ، الاجلواب: 
املسلمني كلهم يتفقهون على بعضهم البعض وأمحد من تالميذ الشافعي والشافعي من 
تالميذ مالك ومالك تتلمذ على أئمة كبار وهكذا العلماء أخذ بعضهم العلم عن بعض لكن 

أن أهل السنة نظر إىل ما سيرتتب على ذلك من املفاسد وخصوصا  وأن الناس يرون أ
والسلفيني قد هامجوهم يف أصل دينهم من حيث القبوريني وزيارة القبور والذبح هلا والنذر هلا 

هنم يقولون مل يبقى إال مذهب مالك وماذا يف مذهب مالك حىت ترتكه وتدرسنا و يعين ك
مذهب اإلمام أمحد كونك أنت درست مذهب اإلمام أمحد فهذا شيء آخر بإمكانك أن 

مع اخلاصني من طلبة العلم مث إن اخلالف املوجود يف املذاهب األربعة ليس  تتدارسه
باإلختالف الكبري الذي يهيل بعض طلبة العلم لذلك صنفت كتب هبذا املوقع مسيت 

ماذا يعنون، يعنون عن ، باملفردات من كل مذهب عندك مفردات مذهب اإلمام مالك 
فردات مذهب الشافعي مفردات مذهب املذاهب الثالثة، مفردات مذهب أيب حنيفة م

صنفت هذه الكتب أنت وإن كنت قد درست مذهب اإلمام أمحد  .اإلمام أمحد وهكذا
يف مذهب اإلمام مالك،  خمتصرا   وعرفت أصوله كما ذكرت، ال مانع من أن تدرس كتابا  

 صوصا  وخ .يستفيد منك الناس، ألن املفاسد اليت ترتتب على هذا يف الساحة عليها ما عليها
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إخواننا يف مصر جتد أن مجيع  يعين مثال   .يف بعض البالد اليت ال يوجد فيها إال مذهب واحد
املذاهب األربعة موجودة كاملالكية والشافعية واحلنابلة واحلنفية وكلهم، كل مذهب يدرسون 
وقد يكونون يف الشارع الواحد هذا املسجد حنبلي وهذا املسجد مالكي، هذا أمر معلوم، 

 .هذا الذي أعرفه، واملقصود هو اتباع الدليل على كل حال... وهذه نصيحة..ن إثارةلك

 ؟ يقول السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أحسن اهلل إليكم، هل تعد دولة إيرن رافضية -21
 اهلل املستعان.؟ ماهي إال رافضية وماهياجلواب: 

 ؟ وسعة، هل يشري إىل حديثف رمحه اهلل إختالفهم رمحة قول املصنّ  يقول -22
 .نعم ذكرنا هذا وقلنا أن هذا احلديث ال أصل لهاجلواب: 

 فيكم، هل الشيعة اليوم باقون على اإلسالم بارك اهلل أحسن اهلل إليكم، بارك اهلل -23
 ؟فيكم 

عتقادهم، فمن مل يصل إىل حد إيعين الشيعة على حسب حاهلم وعلى حسب اجلواب: 
 . فإهنم باقون على اإلسالم واالمامية، عشرية القول باإلثنا

كيف يتعامل اإلمام السلفي مع أهل البدع الذين يأتون إليه من أجل مشاورته ومن  -24
 ؟ أجل عقد النكاح ومن أجل تسجيل أوالدهم يف املسجد وبعضهم يسلم علي

 إنصح، إنصحهم وبني هلم واصرب عليهم ماداموا حيتاجون إليك وعليك باملنرباجلواب: 
 .وعليك بالدروس يف املسجد فإنه يتخرج عليهم الشيء الكثري من جهتهم إن شاء اهلل

 ؟ أجد أين قد نسيت كل املتون اليت قد درستها من قبل، فما نصيحتكم -28
هذا ألنك والظاهر واهلل أعلم، ال تذاكرها وجتعل آخر عهدك هبا هو ختمها، والعلم اجلواب: 

األقل قراءة، بإمكانك أن تقرأ يف تراجم األئمة كيف كانوا البد فيه من مذاكرة ولو على 
 .يذاكرون فإن حياة العلم مذاكرته

 ؟ أحسن اهلل إليكم، هل يهجر شخص يتبع املبتدعة -26
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عنهم، ويعلم  عنهم ومنافحا   ببدعتهم ومدافعا   هذا على حسب حاله، إن كان عارفا   اجلواب:
ه يلحق هبم، فهذا يف املبتدعة الذين ظهرت بأهنم مبتدعة وقد صدرت فيهم الفتوى فإن

 .بدعتهم،كما هو معلوم
يقول أحسن اهلل إليكم، وإليك، هل خيرج الرجل من السنة إىل البدعة هبذين  -27

 ؟ إذا ترك أصل من أصول أهل السنة، أو خالف جزئيات مما عليها:األمرين
 . طائفة من أهل العلمنعم هذا ما ذكره الشاطيب يف اإلعتصام وتبعه عليه اجلواب: 

كيف يعامل أتباع أهل البدع بعد وضوح كالم العلماء يف هذا املبتدع، نريد منكم  -25
 ؟ يف هذا األمر، فقد عمت به البلوى وجزاكم اهلل خريا   تفصيال  

األمر مفصل ومبني يف كالم أهل العلم، من كان يرجى خريه ويقبل النصح فإنه اجلواب: 
فاحلمد هلل ال تتعب نفسك وال تتبع نفسك الناس، وأقبل على الدعوة  يناصح، فإن أىب وأصر

إىل اهلل تبارك وتعاىل وعلى طلب العلم، ومن خالف أهل العلم ونابذهم وعاداهم واتبع أهل 
األهواء والبدع فإنه منهم واليشغل الناس أنفسهم وال خيتلف طلبة العلم فيما بينهم بسبب 

ذهب مع فالن، أنت تنظر احلق وسبيله وطريقة أهل العلم  ذهب مع فالن وفالن أن فالنا  
 .تبعها وال تلتفت إىل أهل األهواءأوالراسخني يف العلم و 

 ؟ يقول أحسن اهلل إليكم، ما هي شروط اهلجر يف املعصية -29
ال شرط له إال أن يرجى أن يرتك هذا العاصي هذه املعصية فإن رجي أن يرتكها فإنه اجلواب: 

 .مدة مث بعد ذلك يرفع عنه اهلجريهجر إىل 
 ؟ هل جيوز هجر العوام من اإلخوان والصوفية -31

ما داموا منتسبني إىل هذه اجلماعة وهذا األمر قد ذكرنا ما يتعلق به يف الدرس، ما اجلواب: 
دامو منتسبني إىل هذه اجلماعة واىل هذه الفرق وإىل هذه اإلحنرافات والضالالت، فإهنم 

ينبغي دعوة العوام وأن ال يرتكوا وأن ال ينفرد عنهم وأن ال يهجروا ابتداء ألهنم منهم ولكن 
اليدركون وال يعرفون شيئا يف الغالب عن هذه الفرق اليت ينتسبون إليها إال أهنم يعظمون 

 . شخصيات هذه الفرق
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حول لفظ الشرب من يد النيب صلى اهلل عليه وسلم فتوى للشيخ العباد، طيب بسم  -31
 : يقول حفظه اهلل ورعاه وختم له باحلسىنء حيث سئل، هللا

اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك، فهل السقيا تكون من يد الرسول  :نسمع من يدعو
 صلى اهلل عليه وسلم من احلوض؟

 :فأجاب
األكواب اليت هي بعدد جنوم السماء، وال يلزم أن يكون   :معلوم أنَّ الشرب من الكيزان أي

حد يناوله الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ما فيه شيء يدل على هذا، لكن يدل على كل وا
بنجوم السماء يف الكثرة،  أن من جعله اهلل أهال للشرب أنه يشرب هبذه األكواب اليت هي

 .وال يلزم أن يكون اإلنسان ما يشرب إال أن يناوله الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 :وسئل

 . الدعاء؟هل يعترب من االعتداء يف
 شرح سنن ابن ماجة.يكفي :" من حوض نبيك "..يعين تعبري غري صحيح

هو مل يقل بإنه بدعة، هذا أمر، وإمنا أشار إىل قضية الشرب من الكيزان وليس من اجلواب: 
يد النيب عليه الصالة والسالم والذي دعونا به هو أنه من يد النيب عليه الصالة والسالم يف 

 .هذا فإن هذا األمر يرتك لكن فيما ذكرته وفقك اهلل، مل يقل بأنه بدعةالكيزان هذا ومع 
يقول أحسن اهلل إليكم، معروف بأن أهل السنة ميتحنون الناس حبب أهل السنة  -32

، وبغض أهل البدع فهل يشرتط يف اإلمتحان البدعي بأن يكون وقع اإلمجاع على تبديعه
 ؟ لون، الشيخ العباد مل يبدعهمثال على ذلك احلليب فكثري من الناس يقو 

مثل هذه األسئلة يف الغالب أن اإلنسان اليلتفت إليها إذا عرف احلق وعرف أهله اجلواب: 
وعرف ما عليه صاحب البدعة هذا فإنه ال يلتفت إىل من زكاه مع وجود األدلة والرباهني وال 

اهلل تعبدنا باتباع الدليل وباتباع  ملقالته، ال ألن ينظر يف قوله ال استهانة هبذا القائل وال تركا  
احلجة وقضية اإلمجاع أنه جيمع على مبتدع هذا ال ميكن أن يكون وال وجود له لكن ،يعين 

، وأهل السنة واجلماعة جيلون علماء أقصد من كل الناس وكل الطوائف، هذا شيء بعيد جدا  
ميالؤون األكابر، من أهم  السنة وحيرتموهنم، النه بعض أهل البدع كما ذكر الشاطيب وغريه،
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مميزاهتم وصفاهتم أهنم ميالؤون األكابر فيأتون إليهم ويتزلفون ويظهرون التظلم والسمت 
أنت ما الذي أمرك اهلل به وخاطبك به  .واإلحرتام واإلجالل والتكبري والتبجيل وما شابه ذلك

نازعناك سنقول لك ما قولك النزاع إن  .تباع ما دل عليه الدليلإ؟ اتباع احلق واتباع الدليل، 
وإن مل تقل بقوله فال تلتفت إىل فتاوى  وفرعا   إن قلت بقول الشيخ فقل فيه أصالة   يف احلليب،

 .إىل القول املخالف ملا دل عليه الدليل ودل عليه احلجة والربهان ،
يقول ماحكم من يثين على أيب إسحاق احلويين وحممد حسان ويقول ردود العلماء  -33

 ؟ فيهما ومن على شاكلتهما عليهم من باب اإلجتهاد وأنه لن يقبل كالما  
و سيتبعون أال يعين كل شيء موجود يف هذه الساحة ،التظن أن الناس سيتبعونك اجلواب: 

علماءك وعلماء السنة فيما يقولونه، كيف يدافع عن أمثال هؤالء الذين عندهم من 
فة يف سفك الدماء وماشابه ذلك من اجلهاالت اليت الضالالت واإلحنرافات والفتاوى املنحر 

بينها العلماء يف ردودهم مث يقول إن هؤالء العلماء ردوا عليهم من باب اإلجتهاد، وهل 
جتهادية إمسائل التكفري واحلزبية والدميقراطية واملدنية وما شابه ذلك من هذه األمور مسائل 

بحان اهلل مالذي أبقى هذا ألهل البدع ؟ س إجتهدوا فيها وحنمل كالمهم على اإلجتهاد
 ؟ والضالالت

وفق اهلل اجلميع حملابه ومراضيه وصلى اهلل على نبيه حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني واحلمد 
 هلل رب العاملني


